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1. Nghị quyết 116/NQ-CP (NQ 116) ngày 24.09.2021 của Chính phủ và Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg (QĐ 28) ngày 01.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách và 
việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Theo đó, NQ 116 nêu rõ: Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động 
nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập 
của người lao động (NLĐ) và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động 
(NSDLĐ), Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

NQ 116 và QĐ 28 quy định chi tiết chính sách hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ như sau: 

1.1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NLĐ 

1.1.1. Cách thức 

Hỗ trợ một lần bằng tiền cho NLĐ. 

1.1.2. Đối tượng 

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.09.2021 (không bao gồm NLĐ đang 

làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên). 

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 

trong khoảng thời gian từ ngày 01.01.2020 đến hết ngày 30.09.2021 có thời gian đóng 

BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người 

hưởng lương hưu hàng tháng). 

1.1.3. Mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. 

Mức cụ thể như sau: 

- Người có thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. 

- Người có thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 

đồng/người. 

- Người có thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 

đồng/người. 

- Người có thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 

đồng/người. 

- Người có thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 

đồng/người. 

- Người có thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người. 

1.1.4. Thời gian thực hiện: 

- Chính phủ quán triệt thời gian thực hiện từ 01.10.2021 đến hết 31.12.2021. 

- Phấn đấu hoàn thành trong vòng 45 ngày (tới hết 15.11.2021, rút ngắn thời gian theo 

chỉ đạo của Chính phủ) 
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1.2. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NSDLĐ 

1.2.1. Cách thức 

Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

1.2.2. Đối tượng 

NSDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công 
lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 
01.01.2021. 

1.2.3. Mức hỗ trợ 

Mức giảm đóng từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng 
tham gia BHTN.  

1.2.4. Thời gian thực hiện: 

Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01.10.2021 đến hết ngày 
30.09.2022. 

QĐ 28 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.10.2021. 

2. Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (NQ 406) ngày 19.10.2021 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác 
động của dịch Covid-19 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP (NĐ 92) ngày 27.10.2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành NQ 406 

Theo đó, quy định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá 
nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế khác được tóm tắt dưới đây: 

2.1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế có 

doanh thu năm 2021 đạt 02 điều kiện sau: 

- không quá 200 tỷ đồng (**), và 

- giảm so với doanh thu năm 2019 (*) 

(*) Không áp dụng tiêu chí này đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021. 

(**) Doanh thu bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và từ 
hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, kể cả trợ giá, phụ thu, 
phụ trội, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu từ hoạt động tài chính và 
thu nhập khác. 

2.2. MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH 

Miễn thuế TNCN, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi 
trường phải nộp của các tháng trong quý III & IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 
2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.  

KHÔNG áp dụng: khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; 
sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc 
số; quảng cáo số. 
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2.3. GIẢM THUẾ GTGT 

Giảm thuế GTGT kể từ ngày 01.01.2021 đến hết 31.12.2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ 
sau đây:  

(i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải 
đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh 
tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;  

(ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, 
ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, 
giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch 
vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, 
dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến. 

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau: 

a. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: giảm 30% mức 

thuế suất thuế GTGT; 

b. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: 

giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT. 

2.4. MIỄN TIỀN CHẬM NỘP 

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa 
điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. 

3. Thông tư số 88/2021/TT-BTC (TT 88) ngày 11.10.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

Theo đó, TT 88 hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh 
doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). 

3.1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai; 

2. Các HKD, CNKD không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực 
hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng. 

Bên cạnh việc thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại TT 88 này, HKD, CNKD được lựa 
chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và 
đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của HKD, CNKD. 

3.2. NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN 

Khoản 1 Điều 3 TT 88 quy định rõ: việc bố trí người làm kế toán của HKD do người đại diện 
HKD quyết định. 

3.3. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN MỚI CỦA HỘ KINH DOANH 

TT 88 quy định 05 mẫu chứng từ kế toán để áp dụng cho HKD kể từ ngày 01.01.2022. 

3.4. MẪU SỔ KẾ TOÁN MỚI DÙNG CHO HỘ KINH DOANH 

TT 88 quy định danh mục gồm 7 mẫu sổ kế toán cho HKD, CNKD sử dụng từ ngày 
01.01.2022. 
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3.5. XÁC ĐỊNH DOANH THU, CHI PHÍ, NGHĨA VỤ THUẾ 

Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 
của các HKD, CNKD được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

Cụ thể, từ ngày 01.08.2021, việc xác định doanh thu, chi phí… của HKD được thực hiện 
theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. 

TT 88 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2022. 

4. Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17.09.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13.06.2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 
19.10.2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 

Theo đó, Thông tư số 78/2021/TT-BTC (TT 78) hướng dẫn các nội dung sau: 

4.1. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  

✓ Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT);  

✓ Ký hiệu mẫu số, ký hiệu HĐĐT;  

✓ Chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;  

✓ Áp dụng HĐĐT đối với một số trường hợp khác;  

✓ Xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót;  

✓ HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ 
liệu điện tử với cơ quan thuế;  

✓ Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ 
HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và 
các dịch vụ khác có liên quan. 

4.2. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HÓA ĐƠN GIẤY  

✓ Tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục 
Thuế đặt in;  

✓ Ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in. 

4.3. SỬ DỤNG BIÊN LAI, CHỨNG TỪ 

✓ Biên lai thuế mẫu để sử dụng và thu nợ đối với hộ khoán, thu thuế sử dụng đất nông 
nghiệp, phi nông nghiệp 

✓ Tiêu chí xác định địa bàn đáp ứng điều kiện sử dụng biên lai thuế 

✓ Xử lý trường hợp có nhu cầu sử dụng các loại chứng từ khác, điều chỉnh biên lai điện 
tử trong quá trình quản lý thuế, phí, lệ phí 

4.4. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP 
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1. Công văn số 3745/TCT-TTKT ngày 
28.09.2021 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế 

1.1. Xác định chi phí lãi vay đối với chi 
nhánh hạch toán độc lập 

Nếu Chi nhánh là người nộp thuế TNDN 
theo phương pháp kê khai, có phát sinh giao 
dịch với các bên liên kết thì Chi nhánh thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP (NĐ 20); Nghị định số 
68/2020/NĐ-CP ngày 24.06.2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 NĐ 20 
ngày 24.02.2017 của Chính phủ quy định về 
quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 
dịch liên kết khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN. 

1.2. Thanh toán bù trừ công nợ 

Phương thức thanh toán tiền hàng không 
đáp ứng quy định về thanh toán không dùng 
tiền mặt (bao gồm cả các trường hợp thanh 
toán khác)  theo quy định tại điểm 3; điểm 4 
khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27.02.2015 của Bộ Tài chính quy 
định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 của Bộ 
Tài chính) thì không đủ điều kiện khấu trừ 
thuế GTGT. 

2. Công văn số 3853/TCT-CS ngày 
07.10.2021 của Tổng cục Thuế về thuế 
GTGT nhà ở xã hội 

Trường hợp bán nhà ở xã hội theo quy định 
của Luật nhà ở thì áp dụng thuế suất thuế 
GTGT là 5%. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà 
nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành 
phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng 
các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá 
cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, 
điều kiện được mua, được thuê, được thuê 
mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp 
luật về nhà ở. 

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội 
được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà 
ở xã hội (được sửa đổi , bổ sung tại Khoản 6 
Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 
01.04.2021 của Chính phủ ). 

3. Công văn số 3887/TCT-CS ngày 
08.10.2021 của Tổng cục Thuế về khoản 
chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho 
các hoạt động phòng, chống dịch Covid-
19 

Theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-
CP, doanh nghiệp được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng 
tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, 
chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua 
các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Để đảm bảo 
việc tính khoản chi ủng hộ, tài trợ vào chi phí 
được trừ đúng thực tế phát sinh, xử lý 
nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách 
của nhà nước để trục lợi, Tổng cục Thuế 
yêu cầu Cục Thuế rà soát các khoản chi ủng 
hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho 
các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 
Đối với trường hợp ủng hộ, tài trợ bằng hiện 
vật, đặc biệt là trang thiết bị y tế, sinh phẩm, 
vật tư y tế, Cục Thuế thực hiện kiểm tra, xác 
minh hóa đơn, chứng từ, tờ khai hàng hóa 
nhập khẩu (nếu có) và so sánh, đối chiếu với 
giá của sản phẩm cùng chủng loại trên thị 
trường tại thời điểm doanh nghiệp mua. 

4. Công văn số 3897/TCT-CS ngày 
11.10.2021 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế 

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại tỉnh 
A có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh 
B đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế 
TNDN thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ 
hoạt động chăn nuôi lợn tại tỉnh B với cơ 
quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc để kê 
khai, nộp thuế riêng và không thực hiện 
phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại tỉnh B 
theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại tỉnh B 
trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN được xác định trên cơ sở phần thu 
nhập phát sinh tương ứng tại tỉnh B. Đồng 
thời, kết thúc năm tính thuế, Công ty phải 
quyết toán thuế TNDN với cơ quan quản lý 
trụ sở chính theo quy định. 

Trường hợp Chi nhánh có thu nhập từ hoạt 
động chăn nuôi lợn tại tỉnh B nếu đáp ứng 
các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 
1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 
12.02.2015 của Chính phủ thì khoản thu 
nhập này thuộc thu nhập miễn thuế. 

CÔNG VĂN MỚI CẦN LƯU Ý 
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5. Công văn số 3654/TCT-KK ngày 
22.09.2021 của Tổng cục Thuế về khai, 
tính thuế cho địa điểm kinh doanh khác 
tỉnh 

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại tỉnh 
A có địa điểm kinh doanh sản xuất điện mặt 
trời áp mái tại tỉnh B, là đơn vị hạch toán 
phụ thuộc trụ sở chính thì Công ty sử dụng 
mã số thuế của Công ty để thực hiện khai 
riêng thuế GTGT đối với địa điểm kinh 
doanh sản xuất điện mặt trời áp mái với Cục 
Thuế tỉnh B theo quy định tại khoản 1 Điều 
11 Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 
19.10.2020 của Chính phủ; việc sử dụng 
hóa đơn GTGT được thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 
37/2017/TT-BTC ngày 27.04.2017 của Bộ 
Tài chính. 

6. Công văn số 3542/TCT-CS ngày 
16.09.2021 về trả lời chính sách thuế 

- Đối với thuế TNDN, đơn vị sự nghiệp có 
hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
có thu nhập chịu thuế TNDN xác định 
được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số 
thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế 
bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với 
thuế suất; trường hợp các đơn vị này 
hạch toán được doanh thu nhưng không 
xác định được chi phí, thu nhập của hoạt 
động kinh doanh thì kê khai nộp thuế 
TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu 
bán hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối với thuế GTGT, đơn vị sự nghiệp (tổ 
chức kinh tế khác) thuộc đối tượng áp 
dụng phương pháp tính trực tiếp trên 
GTGT, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế 
theo phương pháp khấu trừ. 

7. Công văn số 3556/TCT-DNNCN ngày 
17.09.2021 về quyết toán thuế TNCN 

Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) 
tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu 
nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân 
tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu 
đồng, nếu chưa được đơn vị trả thu nhập 
khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì 
không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 
cho cơ quan chi trả mà phải tự khai quyết 
toán thuế TNCN đối với cả phần thu nhập 
này. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền 
lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 
(ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm 
thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân 
tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu 
đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ 
thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì không 
quyết toán thuế đối với phần thu nhập này 
khi không có yêu cầu. 

8. Công văn số 3557/TCT-DNNCN ngày 
17.09.2021 của Tổng cục Thuế về việc 
xác định chi phí được trừ và khấu trừ 
thuế TNCN 

8.1 Về chi phí tiền lương 

Đối với phần tiền lương, tiền công và các 
khoản phụ cấp mà đơn vị trả thu nhập thực 
tế chi trả theo quy định tại khoản 2, Điều 9, 
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 
26.12.2013 của Chính phủ và điểm c, khoản 
2.6, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC 
ngày 22.06.2015 của Bộ Tài chính để xác 
định chi phí tiền lương, tiền công và các 
khoản phụ cấp được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN của đơn vị. 

8.2 Về thuế TNCN 

Căn cứ hồ sơ tài liệu thực tế tại đơn vị, khi 
cá nhân là lao động thời vụ thu nhập (bảng 
lương chi tiết có ký nhận của từng cá nhân), 
công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo 
quy định nêu tại điểm I, khoản 1, Điều 25, 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 
15.08.2013 của Bộ Tài chính. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, Ph.D. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nguyen@ecovis.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin ECOVIS AFA 
VIETNAM được chúng tôi cập nhật từ các văn 
bản pháp quy do các cơ quan nhà nước ban 
hành trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng 
cung cấp thông tin một cách chính xác cụ thể 
nhất, việc áp dụng các thông tin này trong các 
trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 
 
 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 
Mobile: 0935 58 3456 
Email: trung.pham@ecovis.com.vn 

 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nguyen@ecovis.com.vn 
 

 

Ông Trần Dương Nghĩa CPA AU, CPA, 
MBA 
Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 538 539 
Email: nghia.tran@ecovis.com.vn  
 

Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 

Email: dung.nguyen@ecovis.com.vn 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 

Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: dong.le@ecovis.com.vn 

 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang CPA, MBA 
Phó phòng Hành chính kế toán  

- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: giang.nguyen@ecovis.com.vn 
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